BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK UTARA,
Menimbang

: a. bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus
segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. bahwa pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat
lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, baik
secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah,
wajib mengganti kerugian tersebut;
c. bahwa sesuai amanat Pasal 144 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan
peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang
Nomor
26
tahun
2008
tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Propinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10
Tahun 2010 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA
dan
BUPATI LOMBOK UTARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok
Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lombok Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Lombok Utara.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD
adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lombok
Utara;
7. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses
tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara
dan pejabat lainnya dengan tujuan menuntut penggantian
kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum
dan/atau
melalaikan
kewajibannya,
atau
tidak
melaksanakan kewajibannya
sebagaimana mestinya
sehingga secara langsung atau tidak langsung merugikan
daerah.
9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang
khartal dan uang giral.
11. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa
sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan surat berharga lain
yang sejenis.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara adalah Pegawai
Negeri Sipil yang kedudukannya bukan sebagai bendahara
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat
lain
adalah
pejabat
negara
dan
pejabat
penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat
negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Sipil
bukan Bendahara.
16. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam
kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban
untuk seluruhnya atau sebagian.
17. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai
tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang yang tidak
mampu menangani urusannya.
18. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena
kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan
sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara
hukum dapat dipertanggungjawabkan.
19. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang
proses penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan
karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa Ahli
Waris atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
20. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan
gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian
terhadap pelaku Kerugian Daerah.

21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari
administrasi pembukuan karena alasan tertentu atau
karena pelaku Kerugian Daerah tidak mampu membayar
seluruhnya maupun sebagian kewajibannya, tetapi apabila
kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban
dimaksud akan ditagihkan kembali.
22. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban
seseorang untuk membayar utang kepada Daerah yang
menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar
pertimbangan keadilan, atau alasan penting tidak layak
untuk ditagih, atau yang bersangkutan terbukti tidak
bersalah.
23. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah
yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai
Negeri Sipil bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang
terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
24. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan menjadi
tidak dapat dipenuhi.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya
disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan
kesanggupan
dan/atau
pengakuan
bahwa
yang
bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Daerah
yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah
dimaksud.
26. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah
Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPKDS adalah
surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang
pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Daerah
sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah
adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang
mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan
penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil
bukan Bendahara dan pejabat lain.
28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang
selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para
pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati
yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian
Kerugian Daerah.
29. Badan Pemeriksaan Keuangan adalah Badan Pemeriksaan
Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
30. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri
atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat
Kabupaten.
31. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD

32. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk
menerima,
menyimpan,
membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mengatur penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan
Bendahara, pejabat lain dalam lingkup Pemerintah Daerah,
yang masing-masing dalam kedudukannya, baik secara
langsung
atau
tidak
langsung
karena
perbuatannya
mengakibatkan kerugian daerah.
BAB III
KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Sebab Kerugian Daerah
Pasal 3
(1) Kerugian Daerah disebabkan oleh:
a. perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban
yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan
Bendahara dan pejabat lain; dan
b. keadaan kahar (force majeure).
(2) Perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban
yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara
atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:
a. korupsi, kolusi dan nepotisme;
b. penyelewengan dan penggelapan;
c. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
d. pencurian dan penipuan;
e. merusak dan menghilangkan barang daerah;
f. meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai
melaksanakan tugas belajar;
g. meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang
telah ditentukan; dan
h. perbuatan lainnya yang merugikan Daerah.
(3) Keadan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan kejadian alam dan kejadian
karena manusia yang disebabkan oleh:
a. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir,
kebakaran, angin puting beliung, atau kejadian alam
lainnya;
b. proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut,
menguap, mengerut, dan/atau dimakan rayap; dan

c. terjadinya huru hara,
anarkis dan lain-lain.

pemberontakan,

demonstrasi

Bagian Kedua
Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah
Pasal 4
Informasi mengenai dugaan atau terjadinya Kerugian Daerah
dapat diketahui dari:
a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
b. hasil pemeriksaan APIP;
c. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung
atau Kepala SKPD atau aparat pemerintah lainnya;
d. hasil verifikasi SKPD atau pejabat yang diberikan
kewenangan melakukan verifikasi pada SKPD dan BUMD;
e. media massa dan media elektronik; dan/atau
f. pengaduan dari masyarakat.
Pasal 5
(1) Setiap Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan
langsung atau Kepala SKPD kepada Bupati dan
diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah tersebut
diketahui.
(2) Setiap atasan langsung atau Kepala SKPD yang mengetahui
bahwa daerah dirugikan atau terdapat dugaan/sangkaan
akan dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum
atau melalaikan kewajiban sehingga mengakibatkan
kerugian daerah, namun tidak melaporkan kepada Bupati
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah lalai
melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan dapat
dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi
administratif
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
Pasal 6
(1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan
kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasal 5 ayat (1), wajib segera menugaskan Inspektorat untuk
melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan
melakukan
tindakan
pengamanan
dan/atau
upaya
pengembalian Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan atas dugaan/sangkaan Kerugian Daerah harus
didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah
Kerugian Daerah yang pasti, dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengenaan Ganti Kerugian Daerah
Pasal 7
(1) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian PNS bukan bendahara dan
pejabat lain harus segera diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib
mengganti kerugian tersebut.
(2) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti
kerugian, setelah mengetahui bahwa pada SKPD yang
bersangkutan terjadi Kerugian Daerah akibat perbuatan dari
PNS bukan bendahara dan pejabat lain.
Pasal 8
(1) Setelah Kerugian Daerah diketahui, kepada Pegawai Negeri
Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang nyata-nyata
melanggar
hukum
atau
melalaikan
kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat segera
dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan
berupa SKTJM bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung
jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah
dimaksud.
(2) Jika SKTJM tersebut tidak dapat diperoleh atau tidak dapat
menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati dapat
segera mengeluarkan SKPPKDS kepada yang bersangkutan.
(3) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain
dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada
Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima
SKPPKDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
keberatan atau pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Bupati harus menyampaikan rekomendasi berupa
menerima atau menolak keberatan atau pembelaan diri
tersebut kepada yang bersangkutan.
(5) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan
keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Bupati
menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil bukan
Bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.
(6) Format SKTJM dan SKPPKDS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.
Pasal 9
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat
lain yang dikenai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berada
dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia,
penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada
Pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris, terbatas pada
kekayaan yang dikelola atau diperolehnya.

Pasal 10
Ketentuan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula
untuk:
a. uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara
atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan
tugas Pemerintahan Daerah; dan
b. pengelola Perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah, sepanjang
tidak
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan
tersendiri.
BAB IV
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11
Penyelesaiaan Tuntutan Ganti
dilaksanakan dengan cara:
a. upaya damai;
b. tuntutan ganti kerugian; atau
c. pencatatan.

Kerugian

Daerah

dapat

Bagian Kedua
Upaya Damai
Pasal 12
(1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap
Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain
sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai.
(2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan
upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara tunai atau angsuran.
(3) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan cara
tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu
penyelesaiannya ditetapkan paling lama 40 (empat puluh)
hari sejak ditandatanganinya SKTJM.
(4) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan cara
angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka
waktu angsuran ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
sejak ditandatanganinya SKTJM.
(5) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan cara
angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi
dengan:

a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji atau Penghasilan; dan
b. Jaminan Barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah
serta Surat Kuasa Menjual.
Pasal 13
(1) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat
lain tidak dapat melaksanakan pembayaran dalam jangka
waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatanganinya
SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dan
pembayaran dengan cara angsuran dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya SKTJM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), barang
jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan paraturan
perundang-undangan.
(2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah tetap menjadi kewajiban yang
bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari hasil
penjualan barang jaminan tersebut akan dikembalikan
kepada yang bersangkutan.
Pasal 14
(1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan
upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1)
dilakukan oleh Kepala SKPD.
(2) Keputusan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap
penyelesaian ganti kerugian daerah dengan cara angsuran
melalui pemotongan gaji atau penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan penjualan barang
jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan
oleh Majelis Pertimbangan.
Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Pasal 15
(1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan atas dasar pada
kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahanbahan bukti dan penelitian yang dilakukan Inspektorat
terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau
pejabat lain.
(2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan
Bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Daerah.
Pasal 16
(1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri
Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain dilakukan apabila
usaha untuk mendapatkan penggantian Kerugian Daerah
dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) tidak berhasil.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis
Pertimbangan.
(3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Majelis
Pertimbangan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara
atau pejabat lain yang bersangkutan dengan menyebutkan:
a. identitas pelaku;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus diganti;
c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan
keberatan/ pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari,
terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai
Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang
bersangkutan.
(4) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat
lain tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d, atau telah mengajukan
keberatan/pembelaan
diri
namun
tidak
dapat
membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian,
Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian
Daerah.
(5) Berdasarkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati
melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian
kepada yang bersangkutan.
(6) Keputusan
Pembebanan
Ganti
Kerugian
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya dapat
dilakukan dengan cara:
a. memotong gaji dan/atau penghasilan lainnya Pegawai
Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain
bersangkutan;
b. memberi izin untuk mengangsur dan melunasinya paling
lama 4 (empat) tahun; dan
c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada
yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
Bagian Keempat
Pencatatan
Pasal 17
(1) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain
yang meninggal dunia tanpa Ahli Waris atau melarikan diri
tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan ganti
kerugian dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan
Ganti Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari
Majelis Pertimbangan.
(2) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain
yang melarikan diri, tuntutan ganti kerugian tetap
dilakukan terhadap Ahli Warisnya dengan memperhatikan
harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang
menyebabkan Kerugian Daerah.

(3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan Ganti
Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi
pembukuan.
(4) Pencatatan tuntutan ganti kerugian terhadap Pegawai Negeri
Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang melarikan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sewaktu-waktu dapat
ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH
Pasal 18
(1) Setiap Kerugian Daerah atas pengelolaan Barang Milik
Daerah akibat kelalaian, kehilangan, penyalahgunaan atau
pelanggaran hukum, diselesaikan melalui tuntutan ganti
kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat
lain yang mengakibatkan Kerugian Daerah atas pengelolaan
Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 19
(1) Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain
yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang
Milik Daerah, baik barang bergerak atau tidak bergerak,
wajib melakukan penggantian dalam bentuk uang atau
barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus
terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor yang
umur perolehannya/pembeliannya sampai dengan 3 (tiga)
tahun.
(3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan
terhadap barang tidak bergerak, atau barang bergerak selain
yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau
angsuran paling lama 4 (empat) tahun.
(4) Nilai taksiran terhadap jumlah harga barang yang akan
diganti rugi dalam bentuk barang atau uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Perhitungan Kerugian Daerah sebagai akibat dari kehilangan
Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai buku.

(2) Perhitungan kehilangan Barang Milik Daerah berdasarkan
nilai buku sebagaimana dimakud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Pasal 21
Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Barang Milik Daerah
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEDALUWARSA
Pasal 22
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat
lain untuk membayar ganti Kerugian Daerah, menjadi
kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan)
tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan
ganti Kerugian Daerah terhadap yang bersangkutan.
Pasal 23
Tanggung jawab Pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris
untuk membayar ganti Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 menjadi kedaluwarsa apabila dalam
waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang
menetapkan pengampuan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan
Bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak
Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain
diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/yang
memperoleh hak/Ahli Waris dari Pegawai Negeri Sipil bukan
Bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan tidak
diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya
Kerugian Daerah.
BAB VII
PENGHAPUSAN
Pasal 24
Penghapusan atas Kerugian Daerah dapat dilakukan apabila:
a. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain
yang bersangkutan, atau Ahli Waris/Pengampunya tidak
mampu membayar;
b. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain
yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak mempunyai
harta benda, dan/atau Ahli Warisnya tidak mampu;
c. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain
yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari
Pegawai Negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai
Ahli Waris atau harta benda; atau
d. keadaan kahar (force majeure).

Pasal 25
(1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Pegawai
Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang
bersangkutan, atau Ahli Waris/Pengampunya,
harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
untuk penghapusan Kerugian Daerah.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh
Majelis Pertimbangan.
(3) Apabila berdasarkan penelitian Majelis Pertimbangan,
Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain
yang
bersangkutan,
atau
Ahli
Waris/Pengampunya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak
mampu, Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Ganti
Kerugian
Daerah
baik
sebagian/seluruhnya
dan
menyampaikan tembusannya kepada DPRD.
(4) Keputusan
Penghapusan
Ganti
Kerugian
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai diatas
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan/atau yang
berkenaan dengan tanah/bangunan, wajib mendapatkan
persetujuan DPRD.
Pasal 26
(1) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat
lain meninggal dunia, atau diberhentikan dengan tidak
hormat dari Pegawai Negeri tanpa hak pensiun, dan tidak
mempunyai harta benda atau Ahli Warisnya tidak mampu,
Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul
penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti
pendukung.
(2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan atau menolak
permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meminta pertimbangan dan mengadakan penelitian
yang dilakukan Majelis Pertimbangan.
Pasal 27
(1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure), Kepala SKPD
yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
(2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan atau menolak
permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meminta pertimbangan dan mengadakan penelitian
yang dilakukan Majelis Pertimbangan.
Pasal 28
(1) Apabila Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat
lain berdasarkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan
Pasal 16 ayat (5) tidak mampu membayar ganti kerugian
Daerah
yang
menjadi
tanggung
jawabnya,
dapat
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
untuk penghapusan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Bupati mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh
Majelis Pertimbangan.
BAB VIII
PEMBEBASAN
Pasal 29
Dalam hal Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat
lain yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti
Kerugian Daerah ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris
atau tidak layak untuk ditagih, Majelis Pertimbangan
memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk
memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban
Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang
bersangkutan dan memberitahukannya kepada DPRD.
BAB IX
PENYETORAN
Pasal 30
(1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran atas
Kerugian Daerah, atau hasil penjualan barang jaminan,
harus disetor ke Kas Umum Daerah dan bukti setorannya
disampaikan kepada Majelis Pertimbangan untuk keperluan
klarifikasi dalam rangka penyelesaiannya.
(2) Dalam hal kasus Kerugian Daerah penyelesaiannya melalui
Pengadilan, Bupati berupaya agar putusan Pengadilan atas
barang yang dirampas diserahkan kepada Daerah dan
selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah.
(3) Khusus penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari
Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah, setelah
setoran atas Kerugian Daerah diterima Kas Umum Daerah
segera dipindahbukukan pada rekening Badan Usaha Milik
Daerah atau Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 31
(1) Majelis Pertimbangan melaporkan pelaksanaan penyelesaian
Kerugian Daerah setiap triwulan kepada Bupati dan
tembusannya disampaikan kepada DPRD.
(2) Bupati berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan wajib
melaporkan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah
kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Gubernur selaku
wakil Pemerintah.

BAB XI
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH
Pasal 32
(1) Bupati dalam menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh
Majelis Pertimbangan.
(2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan
bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
(3) Keanggotaan Mejelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara ex-officio terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
b. Inspektur Kabupaten selaku Wakil Ketua I merangkap
Anggota;
c. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi keuangan
dan aset, selaku Wakil Ketua II dan merangkap Anggota;
d. Kepala SKPD atau Unit Kerja yang membidangi
keuangan dan/atau aset, selaku Sekretaris merangkap
Anggota;
e. Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi kepegawaian,
selaku Anggota;
g. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah yang membidangi
hukum, selaku Anggota; dan
h. Kepala SKPD atau Kepala Bidang yang membidangi
pengelolaan Aset selaku Anggota.
(4) Jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan sesuai dengan
kebutuhan dengan syarat berjumlah ganjil dan paling
banyak 9 (sembilan) orang.
(5) Keanggotaan Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
Pasal 33
(1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas menindaklanjuti
setiap informasi dan/atau laporan mengenai Kerugian
Daerah dan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
melalui sidang Majelis.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Majelis Pertimbangan menyelenggarakan fungsi:
a. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
b. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa Pegawai
Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lainnya yang
telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya
sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
c. melakukan pemeriksaan terhadap tertuntut, saksi, dan
bukti-bukti mengenai ada tidaknya unsur perbuatan
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara
atau pejabat lainnya;

d. menilai terhadap harta kekayaan milik Pegawai Negeri
Sipil bukan Bendahara atau pejabat lainnya untuk
dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian
Daerah;
e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
f. memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan
pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan
sementara;
g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah;
h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau
pembebasan ganti kerugian; dan
i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti
kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Bupati
sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan
Bupati atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan
ganti kerugian.
(3) Biaya pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 34
(1) Majelis
Pertimbangan
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
dibantu oleh
Sekretariat.
(2) Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi keuangan
dan/atau aset.
(3) Sekretaris SKPD yang membidangi keuangan dan/atau aset
berkedudukan sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan.
(4) Keanggotaaan
sekretariat
Majelis
Pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a. Inspektorat;
b. SKPD yang membidangi keuangan dan/atau aset;
c. Bagian di Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
dan
b. instansi terkait lainnya.
(3) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 35
(1) Majelis Pertimbangan sebelum melaksanakan tugasnya
mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai
dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara, dan Pemerintah;
Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas jabatan
atau pekerjaan yang dipercayakan kepada saya, dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut
sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu
pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya
tahu atau dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang
bersangkutan, atau mungkin bersangkutan dengan jabatan
atau pekerjaan saya;
Bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan
saya, saya akan lebih mementingkan kepentingan Negara
dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau
golongan; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi
kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai
Negeri Sipil;
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan Negara”.

BAB XII
HUKUM ACARA
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH
Bagian Kesatu
Sidang dan Rapat Majelis Pertimbangan
Pasal 36
(1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurangkurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan/atau 2 (dua)
minggu sejak diterimanya bahan sidang oleh Anggota Majelis
Pertimbangan.
(2) Sidang Majelis Pertimbangan pada hari yang telah
ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus yang
telah dipersiapkan kelengkapan datanya oleh Sekretariat
Majelis Pertimbangan.
(3) Majelis Pertimbangan dalam sidang atau rapat, dapat
memanggil Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau
Pejabat lain yang disangka/diduga melakukan perbuatan
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik
langsung atau tidak langsung mengakibatkan Kerugian
Daerah untuk dimintakan penjelasannya.
(4) Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan dapat
mendengar/ meminta keterangan pihak lain dan/atau
atasan langsung Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau
Pejabat lain yang bersangkutan.
(5) Rapat Majelis Pertimbangan dapat diselenggarakan sewaktuwaktu bila diperlukan.
Pasal 37
(1) Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota
Majelis Pertimbangan, dapat juga dihadiri oleh anggota
sekretariat Majelis Pertimbangan.

(2) Sidang Majelis Pertimbangan harus memenuhi quorum yang
dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Majelis
Pertimbangan dan apabila tidak memenuhi quorum, maka
sidang tidak dapat dilaksanakan.
(3) Apabila Ketua berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh
Wakil Ketua dan apabila Wakil Ketua juga berhalangan,
maka sidang dipimpin oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan.
(4) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir
dalam
sidang,
anggota
yang
bersangkutan
harus
memberitahukan
secara
tertulis
kepada
Majelis
Pertimbangan melalui Sekretaris Majelis Pertimbangan.
(5) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir
dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus
hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang
bersangkutan masih berhalangan, maka yang bersangkutan
wajib menerima putusan sidang.
Pasal 38
(1) Keputusan sidang diambil secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila Keputusan secara musyawarah dan mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai,
maka Keputusan diambil secara voting / suara terbanyak.
(3) Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya
dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan.
(4) Anggota sekretariat Majelis Pertimbangan yang hadir dalam
sidang dapat dimintakan informasi dan/atau penjelasan
yang diperlukan, tetapi tidak mengurangi hak suara anggota
Majelis Pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemanggilan
Pasal 39
(1) Pemanggilan kepada tertuntut dilakukan berdasarkan surat
panggilan.
(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Ketua Majelis Pertimbangan disertai
alasan pemanggilan.
(3) Surat panggilan harus disampaikan kepada tertuntut paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan
dalam surat panggilan.
(4) Apabila tertuntut tidak memenuhi panggilan Majelis
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa
alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka
dilakukan pangilan kedua.
(5) Apabila tertuntut tidak memenuhi panggilan kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Pertimbangan
dapat memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan paksa.
Pasal 40
(1) Pemanggilan kepada tertuntut harus memenuhi ketentuan
mengenai tata cara pemanggilan.

(2) Tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:
a. surat panggilan disampaikan oleh anggota sekretariat
Majelis Pertimbangan ke alamat tempat tinggal tertuntut;
b. jika alamat tidak jelas, surat panggilan disampaikan ke
tempat kediaman terakhir;
c. anggota sekretariat Majelis Pertimbangan harus bertemu
langsung dengan tertuntut;
d. apabila anggota sekretariat Majelis Pertimbangan tidak
bertemu dengan tertuntut, surat penggilan disampaikan
kepada pengampu/ahli waris.
e. anggota sekretariat Majelis Pertimbangan membuat
catatan bahwa panggilan telah disampaikan;
f. anggota sekretariat Majelis Pertimbangan dan tertuntut
harus menandatangani surat panggilan yang telah
disampaikan;
g. apabila tertuntut tidak menandatangani surat panggilan,
anggota
sekretariat
Majelis
Pertimbangan
harus
mencatat alasan tertuntut tidak menandatangani surat
panggilan.
Pasal 41
(1) Pemberitahuan kepada tertuntut untuk datang ke sidang
Majelis Pertimbangan dilakukan secara sah dengan
menyampaikan surat panggilan ke alamat tempat tinggal
tertuntut, apabila tempat tinggal tertuntut tidak diketahui,
disampaikan ditempat kediaman terakhir.
(2) Apabila tertuntut tidak ada di tempat tinggalnya atau di
tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan
melalui kepala desa/lurah di daerah hukum tempat tinggal
tertuntut atau tempat kediaman terakhir.
(3) Penerimaan surat panggilan oleh tertuntut atau oleh orang
lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda
penerimaan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Persidangan Majelis Pertimbangan
Paragraf 1
Pemeriksaan Tertuntut
Pasal 42
(1) Untuk keperluan pemeriksaan, Ketua Majelis Pertimbangan
membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
(2) Ketua Majelis Pertimbangan memerintahkan supaya
tertuntut dipanggil masuk ke ruang persidangan.
(3) Jika tertuntut telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang
di persidangan tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara
tersebut
tidak
dapat
dilangsungkan
dan
Majelis
Pertimbangan memerintahkan agar tertuntut dipanggil
sekali lagi.

(4) Majelis Pertimbangan memerintahkan agar tertuntut yang
tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara
sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada
sidang berikutnya.
Pasal 43
(1) Pada hari yang telah ditetapkan untuk persidangan, dimana
tertuntut telah dipanggil secara patut dan sah, maka Majelis
Pertimbangan mengadakan persidangan.
(2) Ketua Majelis Pertimbangan memimpin pemeriksaan di
sidang yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia
yang dimengerti oleh tertuntut.
(3) Pada permulaan sidang, Majelis Pertimbangan menanyakan
kepada
tertuntut
perihal
identitas
tertuntut
dan
memberitahukan tertuntut supaya memperhatikan segala
sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
(4) Majelis Pertimbangan membacakan surat tuntutan dan
selanjutnya menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah
benar-benar mengerti terhadap materi tuntutan.
(5) Apabila tertuntut tidak mengerti terhadap materi tuntutan,
maka Majelis Pertimbangan wajib memberikan penjelasan
yang diperlukan.
(6) Ketua Majelis Pertimbangan wajib menanyakan kepada
tertuntut apakah tertuntut mengakui atau menyangkal telah
melakukan perbuatan yang disangkakan/dituduhkan.
(7) Apabila
tertuntut
mengakui
perbuatan
yang
disangkakan/dituduhkan,
maka
tertuntut
harus
menjelaskan perbuatannya.
(8) Apabila
tertuntut
menyangkal
perbuatan
yang
disangkakan/dituduhkan, maka kepada tertuntut diberikan
hak untuk melakukan pembelaan diri.
Pasal 44
(1) Mejelis Pertimbangan wajib meminta keterangan dari
tertuntut.
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hal
yang dinyatakan tertuntut di persidangan mengenai
perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami sendiri.
(3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap
dirinya sendiri.
(4) Keterangan dari tertuntut saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang
disangkakan, melainkan harus disertai alat bukti yang lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Pemeriksaan Saksi
Pasal 45
(1) Untuk keperluan pembuktian, Majelis Pertimbangan dapat
mengajukan saksi.

(2) Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib diambil
sumpah/janji menurut cara dan sesuai dengan agamanya
bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya
dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
(3) Dalam upaya memperoleh keterangan dan untuk keperluan
pembuktian, Majelis Pertimbangan menanyakan kepada
saksi perihal:
a. identitas saksi;
b. apakah ia mengenal tertuntut sebelum tertuntut
melakukan perbuatan yang disangkakan/dituduhkan;
c. apakah ia mempunyai ikatan keluarga sedarah atau
semenda dan sampai derajat keberapa dengan tertuntut;
d. apakah ia suami/isteri dari tertuntut meskipun sudah
bercerai;
e. apakah ia terikat atau mempunyai hubungan kerja
dengan tertuntut; atau
f. apakah ia mendengar, melihat, dan/atau mengetahui hal
yang disangkakan/dituduhkan terhadap tertuntut.
(4) Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, Majelis
Pertimbangan menanyakan kepada tertuntut bagaimana
pendapatnya tentang keterangan dari saksi tersebut.
Pasal 46
(1) Majelis Pertimbangan dan anggota Majelis Pertimbangan
dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang
dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
(2) Tertuntut dengan perantaraan Ketua Majelis Pertimbangan
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada
saksi.
Paragraf 3
Pembelaan Tertuntut
Pasal 47
(1) Apabila tertuntut menyangkal segala tuntutan yang
disangkakan/dituduhkan kepadanya, tertuntut berhak
melakukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (8).
(2) Pembelaan tertuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan di depan Majelis Pertimbangan baik
secara lisan atau tertulis.
(3) Pembelaan tertuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat disertai bukti dan/atau saksi.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan saksi yang
diajukan tertuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan sesuai dengan pemeriksaan saksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45.

Paragraf 4
Putusan
Pasal 48
(1) Majelis Pertimbangan memutus perkara berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan sesuai dengan
alat bukti dan keyakinan anggota Majelis.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil
secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang yang
dipimpin oleh ketua Sidang Majelis Pertimbangan.
(3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat dalam sidang Majelis
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat menghasilkan putusan, putusan diambil dengan
suara 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Majelis
Pertimbangan yang hadir.
(4) Apabila Majelis Pertimbangan berpendapat bahwa dari hasil
pemeriksaan persidangan, kesalahan tertuntut atas
perbuatan yang disangkakan/dituduhkan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, tertuntut dinyatakan
bebas dari segala ganti rugi.
(5) Apabila Majelis Pertimbangan berpendapat bahwa tertuntut
bersalah
melakukan
perbuatan
yang
disangkakan/dituduhkan kepadanya, tertuntut dinyatakan
bersalah telah melakukan perbuatan yang menyebabkan
Kerugian Daerah.
Pasal 49
Putusan Majelis Pertimbangan ditandatangani oleh anggota
yang memeriksa, mengadili, dan memutus Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah.
Pasal 50
(1) Putusan Majelis Pertimbangan memperoleh kekuatan
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum.
(2) Putusan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII
SANKSI
Pasal 51
Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dan pejabat lain yang
telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah, dapat
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 52
Atasan langsung atau Kepala SKPD yang tidak melaporkan
Kerugian Daerah kepada Bupati dan memberitahukan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah Kerugian Daerah tersebut diketahui sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dikenakan tindakan
hukuman disiplin atau sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur
sipil negara.
BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 53
Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah
Daerah, dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan
peradilan.
.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian
dan telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan
dari Bupati, dinyatakan tetap berlaku dan proses
penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah
ini berlaku;
b. Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian
tetapi belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan
dari Bupati, penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Peraturan Daerah ini.
Pasal 55
Majelis Pertimbangan yang sudah ada pada saat berlakunya
Peraturan Daerah ini, tetap dapat menjalankan tugasnya
sampai dengan terbentuknya Majelis Pertimbangan berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2013 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.
Pasal 58
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.
Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN...NOMOR...
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN ORGANISASI,

R. EKA ASMARAHADI
NIP. 19750515 200312 1 014
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I.

UMUM
Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut merupakan
amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyelesaian kerugian negara/daerah dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya kerugian keuangan negara/daerah. Oleh karena itu setiap
kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan
penyelesaian kerugian tersebut, negara/daerah dapat dipulihkan dari
kerugian yang telah terjadi.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemungkinan dapat terjadi
kerugian daerah yang diakibatkan tindakan pelanggaran hukum atau
kelalaian seseorang, baik oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan
Bendahara, atau pejabat lain. Sehubungan dengan itu, setiap kepala satuan
kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti kerugian
setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja perangkat daerah yang
bersangkutan terjadi kerugian.
Penyelesaian kerugian daerah perlu segera dilakukan untuk mengembalikan
kekayaan daerah yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin
dan tanggung jawab para pegawai negeri sipil/pejabat negara pada
umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Pengenaan ganti
kerugian negara/daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah
terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara ditetapkan oleh
menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, dan Pejabat lain yang
telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah tersebut, dapat
dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti
melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

Sehubungan dengan itu, maka sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan
amanat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, bahwa
dalam rangka memberikan landasan hukum penyelesaian dan pengembalian
ganti kerugian daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara
memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini selain mengatur penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan
Bendahara,
juga
berlaku
terhadap
pejabat
lain
atau
pegawai
BUMD/Perusahaan Daerah yang merugikan Daerah.
Tuntutan ganti kerugian daerah ini meliputi pula tuntutan terhadap kerugian
daerah yang terjadi atas pengelolaan Barang Milik Daerah akibat kelalaian,
kehilangan,
penyalahgunaan,
atau
pelanggaran
hukum
yang
penyelesaiannya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Kerugian Daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau
kelalaian Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain
dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif.
Penyelesaian Kerugian Daerah perlu segera dilakukan untuk
mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau berkurang serta
meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para Pegawai Negeri Sipil
atau pejabat lain pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada
khususnya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah
Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita
jaminan (conservatoir beslaag).
Dalam hal pejabat yang melakukan Kerugian Daerah adalah Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Daerah Sementara dimaksud diterbitkan oleh

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah.
Dalam hal pejabat yang melakukan Kerugian Daerah adalah Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara dimaksud
diterbitkan oleh Bupati.
Dalam hal pejabat yang melakukan Kerugian Daerah adalah pimpinan
lembaga pemerintahan daerah, Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Daerah Sementara dimaksud diterbitkan oleh
Bupati.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Pengenaan ganti Kerugian Daerah terhadap pengelola perusahaan
umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit
51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah
Daerah ditetapkan oleh Bupati, sepanjang tidak diatur dalam
peraturan perundangundangan tersendiri.
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud keadan kahar (force majeure) merupakan kejadian
alam yang disebabkan oleh bencana alam antara lain gempa bumi,
tanah longsor, banjir, kebakaran, angin puting beliung, atau kejadian
alam lainnya terjadi diluar kehendak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Pengucapan sumpah/janji dilakukan sesuai dengan agamanya yang
diakui oleh Pemerintah, yakni:
a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
b. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk
penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
c. diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa” untuk penganut
agama hindu; dan
d. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” untuk
penganut agama Budha
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup
Pasal 44
Cukup
Pasal 45
Cukup
Pasal 46
Cukup
Pasal 47
Cukup
Pasal 48
Cukup
Pasal 49
Cukup
Pasal 50
Cukup
Pasal 51
Cukup
Pasal 52
Cukup
Pasal 53
Cukup
Pasal 54
Cukup
Pasal 55
Cukup
Pasal 56
Cukup
Pasal 57
Cukup
Pasal 58
Cukup

Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
Jelas
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Lampiran I

: Peraturan
Nomor
Tanggal
Tentang

Daerah Kabupaten Lombok Utara
: 2 TAHUN 2015
:
: Tata Cara Penyeleaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Tempat/ Tgl. Lahir
Alamat

: …….……………….………...…......…………………….…….
: …………………………………………………….……….........
: ........……………….………...……..…………………….…….
: ........……………….………...……..…………………….…….
: ..…………………….………...……..…………………….….…

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab
atas kerugian Daerah sebesar Rp. ……………………………….. ( ………..….. dengan
huruf ………….... ), yakni kerugian yang disebabkan :
.....…………………………………….........................................................................
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas
Daerah di ……………...………. secara tunai dalam jangka waktu 40 (empat puluh)
hari sejak saya menandatangani SKTJM ini / secara angsuran dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini *).
Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti
kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:
1. ......…………………….………...
2. ......…………………….………...
3. .......…………………….………...
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari / 6 (enam) bulan *) setelah
saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh
jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang
jaminan tersebut.
…………………, …………………. 20..
Mengetahui :
Kepala SKPD
…………………………………

materai cukup
..........................................

Saksi – Saksi :
1. …………………....…..……………
2. ..…………………………………….
*)

Coret yang tidak perlu
BUPATI LOMBOK UTARA

H. DJOHAN SJAMSU

Lampiran II : Peraturan
Nomor
Tanggal
Tentang

Daerah Kabupaten Lombok Utara
: 2 TAHUN 2015
: ...........................
: Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah

Format Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR .......... TAHUN ...........
TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
BUPATI LOMBOK UTARA,
Menimbang

: a. bahwa ………………..........................................................
.......................................................................................;
b. bahwa .……………............................................................
.......................................................................................;
c. dan seterusnya ...............................................................;
Mengingat
: 1. ...................................................………..…………………....
.......................................................................................;
2. ....................................................………..…………………...
.......................................................................................;
3. dan seterusnya ..............................................................;
Memperhatikan : 1. ...................................................………..…………………....
.......................................................................................;
2. ....................................................………..…………………...
.......................................................................................;
3. dan seterusnya ..............................................................;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU
KEDUA

:
: Membebani Penggantian Kerugian Daerah Sementara terhadap
Saudara …………...... (nama, pangkat, jabatan, NIP) sebesar Rp.
...............………... (............ dengan huruf .............).
: Menugaskan kepada Saudara ………………………. selaku Ketua
Tim Majelis TP-TGR untuk menagih dan meminta kepada
Saudara ...................... agar menyetor ke Kas Daerah sejumlah
kerugian negara tersebut.

*)

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di ……………………..
pada tanggal ………………………
BUPATI LOMBOK UTARA

.......................................
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
NAMA
NIP. ....................
*) jika diperlukan

BUPATI LOMBOK UTARA

H. DJOHAN SJAMSU

